
№ ავტორი დასახელება წელი

1

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2016

2

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 

მოკლე ვერსია 2016

3

სპეციალური ანგარიში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ 

ბრძოლის,მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის 

მდგომარეობის შესახებ 2017

4 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2017 2017

5 Аппарат народного защитника грузии 2017

6 Public defender 's office of Georgia 2017

7

სახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის 

დასაგეგმად 2017

8 ჯაგოდნიშვილი თ. კომუნიკატორის ენობრივი პიროვნება 2017

9 ხაზარაძე ნ. ლუვიური იეროგლიფების სემანტიკური კოდები ნაწ1 2017

10 ხაზარაძე ნ. ლუვიური იეროგლიფების სემანტიკური კოდები ნაწ2 2017

11 საბუღალტრო პროგრამა ორის ბუღალტერია 2014

12 სვანიშვილი შ. ოპერაციული სისტემა Windows 10 2017

13 ბერიძე ლ. ეკონომიკის საფუძვლები 2015

14 ყანჩაველი ლ.

საქმიანი თამაშები ეკონომიკური კომპეტენციების 

ფორმირებისთვის 2014

15 ყანჩაველი ლ.

SKADA-სისტემები როგორც ტპ მას-ის პროექტირების 

ინსტრუმენტი 2015

16 ყანჩაველი ლ. საქმიანი კომუნიკაციები ლექციების კურსი 2014

17 იოსებიძე ჯ. საავტომობილო შიგაწვის ძრავების მოწყობილობა 2017

18

მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოების 
შესასრულებლად სამაცივრო ტრანსპორტსა და 
თბოტექნიკის საფუძვლების კურსში 2006

19 წვერაიძე ზ. C++ დაპროგრამების ენა 2017

20 გიგინეიშვილი ა.
ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ნაწ.3 

(ოპტიკა და ატომის ფიზიკა) 2017

21 ხელიძე გრ. ჰიდროენერგეტიკის ჰიდროლოგიური საფუძვლები 2017

22 ქებაძე ნ.

სამედიცინო და ტექნიკური დანიშნულების 
პოლიმერების ინჟინერინგი 2017

23 დუნდუა ალ.

ტრანსპორტზე მიკროპროცესორული ტექნიკის 
გამოყენების საფუძვლები 2017

24 კუპრაშვილი ჰ.
ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა 
ლექც.კურსი 2017

25 კაპანაძე მ. ქიმიისა და ქიმიური ტექნიკის ისტორია 2017

26 ბაღათურია გ. მასალათა გეომეტრია 2017

27 გვერდწითელი ლ. ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ტექნიკა 2017

28 ბუჩუკური ნ. მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზის საფუძვლები 2017

29 ბიბილეიშვილი დ. ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი 2017

30 Матешвилй Л. проблемы христианизации грузии (1-4вв) 2017

31 მაღალაშვილი გ. საქართველოს სანახელავო ქვები 2017

                      მიღებული ლიტერატურის ნუსხა:



32 ფრანგიშვილი ა.
შერჩევისა და გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები 

მენეჯმენტში 2017

33 Наморадзе Н. Краткий сопративления материалов ч.1 2017

34 Бацикадзе Т. Основы теории упругости и пластичности ч.1 2017

35 ბოკუჩავა ნ. სამკურნალო-კოსმეტიკური საშუალებები 2017

36 ეთერაშვილი თ. ფიზიკური მასალათმცოდნეობა 2017

37 ანდღულაძე ნ. ფიზიკური ქიმია საგამოცდო ტესტების კრებული 2017

38 ლომიძე ი.

ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული 

და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები 2017

39 გელაშვილი თ. საწვავ-საზეტი მასალები საზღვაო ტრანსპორტზე 2017

40 შავგულიძე ა. საინჟინრო გრაფიკის სპეციალური კურსი 2017

41 მელქაძე თ. ლითონის კონსტრუქციები 2017

42 მახარაშვილი თ.

ლანდშაფტის არქიტექტურა ფორმირება და 
განვითარების 2017

43 მჭედლიშვილი გ. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა და პროგნოზირება 2017

44 ტყემალაძე გ. ბიოქიმია ლაბ.სამ. 2017

45 გიორგობიანი რ.

მასალათა გამძლეობის ლაბორატორიული სამუშაოები 

მეთ.მით. 2017

46 მელქაძე თ. საგანგებო სიტუაციების მართვა 2017

47 ჩხეიძე ლ.

შრომის ჰიგიენა მრეწველობის ცალკეულ დარგებსა და 
საწარმოებში (შრომის კერძო ჰიგიენა) 2017

48 პეტრიაშვილი ჟ.
სალექციო კურსი არაორგანულ 

ქიმიაში(დემონსტრირებით) 2017

49 ქართველიშვილი ო.

მიკროპროცესორული სისტემები მეთ მით.ლაბ. სამუშ. 

შესასრულებლად 2017

50 ტყემალაძე გ. ბიოორგანული ქიმიის განმარტებითი ლექსიკონი 2017

51 ცინცაძე ი.

ინტერკულტურული კომუნიკაცია 
ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში 2017

52 დეკანოზი ვახტანგი  რელიგიის ისტორია 2017

53 ნაჭყებია ვ. წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემები 2017

54 ჩიტიძე ზ.

მერქნისა და მერქნული მასალების დამმუშავებელი 

ჩარხები,საჩარხო სისტემები და მჭრელი 

ინსტრუმენტები ნაწ.1 2017

55 ბალამწარაშვილი ზ.

ტყესაკაფი სამუშაო პროცესების კომპლექსური 

მექანიზაციის ტექნოლოგია და მანქანები ნაწ.3 2017

56 მენთეშაშვილი ვ. მჭრელი იარაღების წარმოების ტექნოლოგია 2017

57 სამსონია ნ. ეკონიმიკა და მართვა ენერგეტიკაში 2017

58 ყრუაშვილი ი. ტუმბოები და სამელიორაციო სატუმბი სადგურები 2017

59 ხართიშვილი მ. ოპერაციული სისტემა Linux დამწყებთათვის 2017

60

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 
გამოწვევები საერთ.სამეცნ. კონფერენციის შრომების 

კრებული 1 2017

61

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 
გამოწვევები საერთ.სამეცნ. კონფერენციის შრომების 

კრებული 2 2017

62

სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია თეზისების კრებული 2017

63 კოდუა ნ. ჰიდროელექტროსადგურები 2017



64 მეგრელიძე თ.

საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და 
აპარატები 2017

65 იაშვილი გ. მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა 2017

66 შარაშენიძე თ. ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში 2017

67 აბესაძე ალ. გადაწყვეტილების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები 2017

68

სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების 

კლასიფიკატორები 2017

69

საქ.ეკლესიის ისტორიის შესახებ გამოცემული 

წიგნების, დაცული დისერტაციებისა 
დაგამოქვეყნებული სტატიების ანოტირებული 

ბიბლიოგრაფია 2017

70 იაშვილი გ.

დროის მენეჯმენტი-თეორია და პრაქტიკული 

სავარჯიშოები 2017

71

საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო-პრაქტიკული 

მაგალითების კრებული 2017

72

გამოჩენილ ქართველ ინჟინერთა ცხოვრება და 
მოღვაწეობა 2017

73 ბარამიძე ნ. თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგია 2017

74 თურმანიძე რ. მასალების ჭრით დამუშავება ლაბ.სამ. 2017

75 თურმანიძე რ. მასალების ჭრით დამუშავება პრაქტიკულისამ. 2017

76 ბებიაშვილი ნ.

პროგრამული სისტემა SAP ERP ბიზნესის პროცესულ 

მართვასა და რეინჟინირინგში 2017

77 ნემსაძე შ.

ელექტრომაგნეტიზმი (მეორე გადამუშავებული 

გამოცემა) 2017

78 ჩხეიძე ლ. საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა 2017

79 ტყემალაძე გ. ბიოქიმია თეორია და ტესტური ამოცანა 2017

80 გოცირიძე მ.

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული 

სამუშაოების შესასრულებლად POM QM for 

WINDOWS პროგრამულ გარემოში 2017

81 წვერავა მ. ლაბორატორიულ და ეხსპერტულ სამუშაოთა ტექნიკა 2017

82 Глигвашвили В. Козоводство 2017

83 Глигвашвили В. Овцеводство 2017

84 Ghlighvashvili V. Goat Breeding 2017

85 Ghlighvashvili V. Sheep Breeding 2017

86 book of Abstracts 1-2 June 2017 2017

87 ტექ.უნივერსიტეტის შრომები N2(500)2016 2016

88 ტექ.უნივერსიტეტის შრომები N3(501)2016 2016

89 ტექ.უნივერსიტეტის შრომები N4(502)2016 2016

90 ტექ.უნივერსიტეტის შრომები N1(503)2017 2016

91 ტექ.უნივერსიტეტის შრომები N2(504)2017 2017

92 ტექ.უნივერსიტეტის შრომები N3(505)2017 2017

93 დარბუაშვილი ნ. ეკონომიკა და აზროვნება ტ.1 2017

94 ღურცკაია კ. საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალური საკითხები 2017

95 ღურცკაია კ. მარკეტინგის საფუძვლები 2017

96 მმართველობითი აღრიცხვა

97 ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური აღრიცხვა
98 ბუღალტრული აღრიცხვა 

99 თოფურია ნ.

ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია SharePoint Server-

ის ბაზაზე 2017



100 ელიავა გ.

ადამიანის ორგანიზმზე ელექტრომაგნიტური 

გამოსხივების სამკურნალო მოქმედების მექანიზმები 2017

101 ელიავა გ.

პრაქტიკუმი ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნების 

მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური 

რედაქტორის MS EXCEL-ის გამოყენებით ნაწ. 2 2017

102 კუტუბიძე ი. გლობალიზაცია ფსიქო სოციოლოგიური ასპექტები 2017

103  

საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები ტ.7 

ედუარდ შევარდნაძე 2017

104

საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები ტ.8 

ედუარდ შევარდნაძე 2017

105

საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები ტ.10 

ედუარდ შევარდნაძე 2017

106

საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები ტ.11 

ედუარდ შევარდნაძე 2017

107

საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები ტ.12 

ედუარდ შევარდნაძე 2017

108 მუხიგულაშვილი ნ.

ტელემექანიკის სისტემების ინტეგრალური 

ელემენტები 2013

109 მენაბდე თ.

სერტიფიკაციის თეორიული და პრაქტიკული 

საფუძვლები 2017

110 კეჩხოშვილი ე. სამელიორაციო სატუმბო სადგურების დაპროექტება 2009
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